
  لـي رسائـف خيانـة
  

   مصرية   أقصوصة
  
  

وعـذبين   وأجهدين الشوق إىل اللقـاء      نعم طاملا آملين الفراق اهلني       هذه أول أزمة تصيب حبنا      "
يدفع إىل نفسي شعورا باحلزن ال عهد هلا به فهال           فهذا أمر جديد   أما الرحيل إىل قنا    الدالل؛ أما الوداع  

  "؟....عدلِت عن هذا السفر
فما أحفل بقضاء الشتاء يف أعلي الصعيد        ألمر إىل ما رغبت نفسي أدىن رغبة يف السفر        لو كان ا  "

 أىب ويفعله   هبعض احتفايل بالقرب منك كيما أواصل هذا اللقاء السعيد؛ ولكن ما حيليت وهذا ما يريد              
  ..".رولقد اعتاد أن ميضي شهراً أو شهرين من الشتاء يف قنا عند عمي الدكتو. منذ أحيل إىل املعاش

ولكن ال أستطيع أن أتصور ما عسى أن تكون عليه حيـايت             يستطيع عقلي أن يتصور املعجزات    "
 أجد فيها راحة بعد تعب     وهذا اللقاء أمسي ألفة لنفسي     حياة لشعوري داً  فهذا احلب غ   هذين الشهرين 

  "؟...ما يكون زادي وسلويت.كيف”.فما عسى أن أصنع وعزاء عن شوق دائم
  :ومهست يف أذنه وداعبت بأطراف أناملها خده  ناعمة على كتفهفوضعت يدا مخرية

 أمامنا سوى   ليسهي، ف بالتعزي والتل ولوال كراهييت للعزاء لنصحت لك       هذا شعوري وهذا حزين   "
  " ...ومع هذا فما أسعدك وما أبأسين... الصرب اجلميل حىت ينطوي دهر الفراق ويتصل حبل اللقاء

  "؟....كيف"
أما أنت فتستطيع أن     ألنك ال تستطيع أن تكتب إىل      كلمة لك طوال مدة غيايب    لن أسعد بقراءة    "

  "؟...فأينا أسعد حظا.... تطلع على مهسات روحي كلما مكنتين الفرص من اختالس الكتابة إليه
  ".من تؤاتيه فرص التعبري فيخفف عن مراجل عاطفته"

  :وهنا ظللت وجهه سحابة كدر وسأهلا بعد تردد
  ....."عم ؟ هل لك أبناء "

  :فابتسمت ابتسامة دلت على أهنا سرت للقلق الذي بعث هذا السؤال وأجابته
ولكنهم مل جياوزوا عهد الطفولة لو كان األمر كما تتوهم ما أوجب أدىن خوف أيها               .... نعم ىل "

وهيا نقول معاً هذه الكلمة املروعة الـيت تفـرع هلـا    ... واآلن هات فمك أودعك... الرعديد الغيور 
  :القلوب



  ...."أستودعك اهللا"
حبيبة القلب عائدة، وصديق الصبا وزميل عهد الدراسة        : من الغد يصبح له يف قنا حبيبان عزيزان       

األستاذ أمحد مرزوق املدرس مبدرسة قنا ولكنه بينما يتصل بصديقه بالكتابة فهو حمروم حبكم الظروف               
  ... سرا خفياً ملا َيْدر بأمره األهللامن متام هذا االتصال الروحي حببيبته ألن حبهما ما يز

  :وانقضت أربعة أيام على سفر عائدة مث وصله منها كتاب جاء فيه
  ! حبييب حسىن "

نعم أنت معي مل تفارقين حلظة سواء       ... أعجب هلذه الوحشية كيف جتثم على صدري وأنت معي        
لقطار أشاهد احلقول املمتـدة     يف ضجيج النهار أو يف سكون الليل؛ معي وأنا أرسل الطرف من نافذة ا             

وأشجار النخيل املبعثرة؛ معي وأنا بني أهل عمي أتلقى األحاديث وارد عليها وأضاحك هـذا وأمسـع                 
لذاك؛ معي يف كل مكان وكل حني فال عجب لنفسي بعد ذلك أن هزها احلنني إليك أو استـشعرت                   

  .يف البعد عنك،  أو أهلبها الشوق عذاباً وجوىقاً وحشة وضي
جو أال تتهمين بالتكاسل عن الكتابة إليك فبيت عمي عامر باألطفال وهم ال يتركونين حلظـة                وأر

أخلو إىل نفسي؛ وقد انبعثت كلمات هذا الكتاب من شعوري وامتأل هبا عقلي ومتثلـت يف حواسـي                  
وحفظتها عن ظهر قلب قبل أن تؤاتيين الفرص فأسطرها لك خلسة على ضوء القمر املتسلل من نافذة                 

فاعذرين أن أن تأخرت عنك رسائلي وارجع أن شئت إىل قلبك           .ريت والعيون قد أغمضها عين املنام     حج
  .فاعتقادي أنه ميلى عليك عن لساين ما أحب أن أقوله لك دائماً

 أيب فيها من صحة وعافية      هأما عن قنا فجوها دافئ مجيل وخال ذلك فنحن يف منفي ولوال ما يرحب             
  ". من الزمان ما تركته يسكن إليها حلظة

  . والسعادةىفأخذ من الكتاب كل ما استطاع أن مينحه من العزاء والسلو
وكان صديقه مرزوق ال نقطع عن مراسلته وأن خلت كتابته من الطرافة واجلدة فهي التحيـات                
احملفوظة وبث األشواق والتلهف على أدبار العام الدراسي وإقبال العطلة الصيفية ـ إال أنه أضـاف إىل   

  :ه احملفوظات يف آخر كتاب له ما نصههذ
طاملا قلت لك أين أعيش يف قنا كما عاش أبونا آدم قبل أن خيلق اهللا منه أمنا حواء ال يقع بصري                     "

بعض األصدقاء يشريون إىل كتلة من الثياب السوداء امللفوفة         أحياناً  على وجه امرأة قط وأن كنت أرى        
ثاً ولكن وقع باألمس ما يعد حد     ... أنظر إىل املرأة  : قولونتسري كعمود من الدخان الكثيف وأمسعهم ي      



 حضر الدكتور سامي حسين مفتش الصحة إىل البستان العمومي ويف صحبته غادة             ذتارخيياً يف حياة قنا إ    
علـى  دائماً  أنه رجل جسور ال يعبأ بآراء املتزمتني وجتده         . مجيلة سافرة الوجه فهز البلد وزلزل كياهنا      

وعربة ومل يلبث أن شاع اخلرب ومأل األمسـاع فهـرع           الً  على تطفل املتطفلني مبا جيعله مث     استعداد للرد   
الشبان املوظفون من مدرسني ومهندسني وكتبة إىل البستان وهم يسوون أربطة الرقبة وحيكمون أوضاع           
الطربوش على رؤوسهم فلو رأيت البستان حيث ذاك حلسبته حديقة غناء يف مصر اجلديـدة أو قـصر                  

  .لنيلا
  ...."أهنا شابة مجيلة حتمل يف طياهتا عطر القاهرة العبق فليهنأ قفر قنا هبذا القطر العذب

فخفق قلبه لدى مطالعة الكتاب ومل يداخله أدىن شك يف معرفة صاحبة الشخصية اجلميلة الـيت                
  .أثارت لوعة الشباب يف قنا

 أن تسعد قنا ومن فيها حببيبته ويبقى هو يف          أجيوز! وأملاً واألمل فيه أكثر     حاً   من كالم حيمل فر    هيا ل 
  ...القاهرة تسيل نفسه حسرات عليها

وهم أن يكتب لصديقه كتاباً يعلنه فيه بأن الفتاة اليت هز مقدمها قنا هي حبيبته اليوم مث خطيبتـه                   
 جفل من هذا اإلعالن ووجد رغبة خفية أن يكتمه إياه وأن يطلب منه أنت يوافيـه                 هولكنداً  وزوجه غ 

  .بأخبارها اليت تستحق الرواية واحلديث
  أال يعد هذا جتسساً منه على حبيبته؟: لقد تردد حلظة وطرح على نفسه هذا السؤال

أو ليس األفضل أن يربأ بنفسه عن أن يضع صاحبته موضع           ... وهل جيوز هذا يف شرع احملبني ؟        
  ...االهتام والظنة ؟

اطف قلبه اجلياشة السوداء فطردهـا مـن نفـسه          ولكن عاطفة الندم هذه مل تستطع أن تقهر عو        
  .وكتب إىل صديقه مبا أملت شكوكه من بادئ األمر

  :وبعد حني وصله كتاب ثان من صديقه جاء فيه عن عائدة مايلي
 أنيابه؛ ومل   فاغراً فاه مكشراً عن   مل تعد قنا قرباً موحشاً      . تغّير كل شئ يف قنا وكل شئ يف حيايت        "

كيف ال يكون هذا وأنا مطمئن إىل أين سأحظى أصيل كل يوم برؤيـة              . متصالً الًتعد حيايت سأماً ثقي   
  ...ما أمجلها وما أعذهبا... ويبعث مصفر األمل ذلك الوجه السافر املبتسم الذي حيىي موات النفوس



أن مجيع  .  مفتش الصحة، أو هذا ما علمته قنا عامة وعلمه شباهبا خاصة           ابنة أخو علمت اآلن أهنا    
لتهمها التهام اجلوع فلعل هذه الضجة تثري الغرية يف نفوس اآلباء املوظفني فتـشجعهم علـى                العيون ت 

  .االستهتار بتقاليد الصعيد وأهليه وإبراز بناهتم للعيان ومهما يكن من األمر فنحن الراحبون
ال ختشى على أخيك من قهر، فهو بطل صنديد وشخصية ال يشق هلا غبار وأن عيّىن لتنفذان من                  

 العيون مجيعاً وجتذبان عينيها إىل فصرباً ولتعلمن بعد حني يف أي خمبأ من خمابئ القدر كانت تنتظره                  بني
  ! ..."هذه املفاجآت 

أن لعيين مرزوق أن جتذبا كيـف       . ما هذا الذي يقول مرزوق من أن عينيه جتذبان إليه عينيها ؟             
هال يكون ذلك جمرد نظر برئ فـسره        ... أما عينا صاحبته فما باهلما تنجذبان وتستجيبان ؟         . تشاءان

أنه ال يشك أبداً يف إخالص عائدة ولكن ينبغي أال ينـسى            .... صديقه على ما يهوى غروره وحيب ؟        
 – إىل ذلـك     –أن لصاحبه عينني مجيلتني حيس الناظر إليهما سخونة يف أعصابه ولذعة يف قلبه وهـو                

أما هو فلم يزد علـى أن يكـون         . املستقبل السعيد مدرس حمترم من محلة الدبلومات العالية ومن ذوي         
كل مؤهالته شهادة البكالوريا ومستقبله مظلم حمدود أفال يكون جلميع هذه الفوارق أثر              صغرياًفاً  موظ

  ...يف احلب ؟ 
أنه يشعر حبزن عميق خييم على نفسه فيجعلها من الكآبة كنفس هرم متشائم وحيي بسم الغـرية                 

  ...أن أحالمه وآماله تترجح على كف رجيم... أواه... مهينطلق من قلبه ويلوث د
ويف ذلك الوقت أتاه كتاب من عائدة فأنكب عليه بلهفة وتاله مرة بعد أخرى ومل يكن خيرج يف                  
معناه عن رسالتها األوىل فتزعزعت شكوكه وعاودته الثقة وذاق بعض الطمأنينة والشفاء، وّمجل غرور              

من الشك والعذاب،  ولكنه تسلم رسالة من صديقه بعد ذلك بأسـبوع              عليه كتابه    صديقه إمث ما جىن   
  :جاء فيها
 وامسها عائدة   – الفتاة   اكن على يقني من أن العاطفة النامية مل تعد قاصرة على جانب واحد فعين             "

الشوق سيما  أين أطالع يف وجهها عند حضوري       .  تقتحمان احلاضرين من الشبان وتستقران علّى أنا       –
 يف عينيها استجابات خفيفة لرسائلي الصامتة امللتهبة        أاول أن ختفيها بعدم اكتراث مفتعل وأقر      والتطلع حت 
على فمها ابتسامات خفيفة ولعلها ختاطب عمها أو أحد أبنائـه الـصغار بـصوت               أحياناً  واستشف  

ا بصوت  ال تدهش ألقوايل هذه فأين أطاردها يف إصرار وأتتبعها يف عناء وأخاطبه           . مسموع وعي تعنيين  
مكتوم تنبئ عنه شفتاي املتحركتان وابعث إليها بإشارات الشكوى والرجاء وقد اقتربت مىن مرة وهي               



يف أعقايب فماذا تصنع لو رجعت      دائماً  : " تالعب كفال من أبناء عمها ومسعتها تقول له أو يل أن شئت           
لمة ذات مغزى خاص إذا     أهنا ك  ...."لعلك ال تعودين  : " فقلت هلا هبمس مسموع   . ”....إىل مصر ؟    

واآلن أفتين فأنك خبري طبيب عامل بأحوايل       . وقد كان هلا األثر اجلميل    . قاهلا شاب أعزب موظف مثلي    
؟ أن مثرة احلب ناضـجة      ...هل أقدم أم حسيب ما ذقت من لذة بريئة وأوىل ظهري وداً لن ينتهي بالتئام              

  ...."دانية تنتظر من يقطفها فما رأيك ؟ 
حياول دفع هذه اآليات بالشك والتكذيب فعائدة بال ريب         ثاً  عب... يا لألمل الساخر  . ...يا للظالم 

 اجملـدود هي اليت ال تستطيع مغالبة الشوق بالتستر وعدم االكتراث املفتعل وهي اليت حتادث الغري وتعين                
  .وهي تسكرها سرية الزواج...من الرجال وهي اليت جتيب عيناها اإلجابات اخلفية

ولعلـه  ... أنه يريد منه أن يكون مستشاراً يف مأساة قلبه         األدهىو... م ويا للخيبة القاتلة   فيا للظال 
 مـن    ةفيـا للـسخري  ... يرجو أن يشري مبا يقطع خيط العنكبوت الذي ميسك بكفة أحالمه وسعادته         

مـا  املستطاع أن حياول إنقاذ سعادته فيعلن صديقه باحلقيقة الساخرة ويضع آماله بني يدي شـهامته و               
 فيه من اإلخالص واملروءة ولكن كربياءه تأىب عليه أن يكون يف حبه من املسترمحني السائلني وهو                 ديعه

النار املوقدة؛ وأىب إال أن يعرض حبه ألقسى        يستطيب  داً  يندفع برغبة جنونية حنو جحيم العذاب كأمنا غ       
  :فأما إىل نعيم الطمأنينة وإما إىل أهوال العذاب وعليه فقد متالك وكتب إىل صديقه. امتحان
إذا كانت مثرة احلب ناضجة فاقطفها بال تردفان حكمة الدنيا لنذوب حسرة على مثـرة حـب                 "

لبعيدة ومتتع باحلب يف منفي قنا وال حتملن نفـسك          ناضجة يزهد فيها اإلنسان أقدم وال تبال بالنتائج ا        
 تغفل عن تزويدي بكل جديد فأين أصبحت من تتبع حبك على حب شـديد               مهوم التفكري يف الغد وال    

."  
  : وافاه منه كتاب جاء فيه عن عائدة مايليوجزع جلوجحىتوأنتظر رد صاحبه بصرب نافذ 

ها األخ وضربت هلا موعداً مهساً ووافيت        لقد اتبعت نصحك أي      بوركت من حكيم سديد الرأي      "
 اليأس واألمل؛ ولكن لشد ما كان فـرحيب         إليه يف صباح اليوم الثاين وأنا حائر بني الشك واليقني بني          

 واحلقيقة أهنا كانت مترددة مذعورة على رغم خلو املكان الذي يوحي بالطمأنينة               عند ما رايتها قادمة     
ا الذعر أهنا مرت يب غري ملتفتة إىل يدي املمتدة كأهنا جـاءت لغـري               يف خفية عن أعني الرقباء وبلغ هب      

  : وحييتها وطمأنتها حىت قالت يل مضطربةاموعدي فتبعته



فهدأت خاطرها وسكنت اضـطراهبا     ..." كيف أطعتكم أنين مضطربة   .. ال أدري كيف جئت   " 
  .طفتها مبا أوتيت من بيان ومران ومحاس حىت أفرخ روعها واطمأنتوال

ولو أردت أن أسطر لك ما دار بيننا ما انتهيت وما وسـعتين األسـطر؛               داً   حتدثنا طويالً ج   لقد
 كانت تغلـب عليهـا حـّدة        نمهذبة الطباع وأ   فحسبك أن تعلم أهنا فتاة مجيلة رشيقة حلوة املعشر        

وقد حامت مبهارة حول موضوع الزواج فجاريتها خبفة        . اإلحساس وتوقد العاطفة والذهاب مع اخليال     
ولباقة ال هتويان هبا إىل قرار اليأس وال تعلوان هبا إىل عقد امليثاق وعند االفتراق تناولت منها قبلة شهية                   

  ....."خلت حلالوة جدهتا أهنا أول قبلة تناهلا شفتاى
أنتهي األمر وتبددت األحالم وخابت اآلمال وقضت على قلبه الذي أنتهي طويالً بأفراح احلـب               

  . واخليبةأن يتجرع آالم اليأس
تتـرى  وانقطعت عنه رسائلها ولكنه كان على علم متصل بأحواهلا من رسائل صديقه اليت جاءته               

  :وقد كتب إليه يف إحداها
فحيايت مليئة بالبهجة واملسرة، وعائدة خري عزاء عـن الوحـدة           داً   سعيد ج  – باختصار   –أنا  "

ه املتعة بعد شهر يشيب شـعري مـن   والوحشة يف هذا املنفي السحيق وأين كلما أذكر أين سأحرم هذ  
. اهلول وأضمها إىل صدري بشغف وألتهم منها قبالت ملتهبة كأين أختزن منها ما أعود إليه عند الفراق                

أما هي فتعتقد أهنا لن تعود إىل القاهرة أو أهنا تعود لكي ترجع إىل إىل األبد فمن يدريها أن يل خطيبـة                    
  ...تنتظرين يف القاهرة من سنوات طويلة

وهبذه املناسبة أقول لك أن عائدة من الاليت وهبهن اهللا دالالً وفتنة ولكنها على قدر غري هني من                  
االستهتار والرتق أما خطيبيت شابة حيية هادئة الطبع وعلى خلق عظيم وأين أدخرهـا للـزواج وأنـا                  

  ".سعيد
  :وكتب إليه يف رسالة أخرى

فاحليـاة اجلميلـة هـي      .. ق ماذا أقول لك ؟      معذرة أيها الصديق عن تأخري غري مقصود؛ واحل       "
 مرت سـاعة    اأهنا غدت جمنونة يب وكلم    . لقاء فأحاديث فمداعبات فتقبيل وعناق فوداع ولقاء      ...هي

أن اذهب إىل والدي وخاطبه يف حبنا ألكون كون لك طـول            : اشتد هبا اجلزع وتكاد تنطق جوارحها     
  .العمر

  ..." املرء يدركهأهنا أمنية طبيعية ولكن ما كل ما يتمىن



  :مث كتب إليه بعد حني
قومت األلفة تلعثم احلياء وصريت التلميح تصرحياً وأمست عائدة تلح على أن أكلم أباها لتتخذ               "

  .عالقتنا الصبغة الشرعية املقدسة وكانت حيايت تكون السعادة نفسها لوال هذه املنغصات
.  يف الضمري أملا مربحـاً     تعطف عليها وبعث  واحلق أىن أجد بني يديها سادة صافية جعلتين شديد ال         

وأنه ليسوءين ما أبيت هلا من نية الغدر واهلجر ألين يف احلقيقة مل أر فيها أكثر من ملهاة ممتعة أسـكن                     
وما أشبه غرامي هذا بغرام الرحالة اجلواب تتعدد وعوده تعدد ما جيوبه من             . إليها يف هذا املنفي القصى    

 جلست إىل مكـتيب     – أول أمس على أثر عوديت من لقاءها         – أين   ييا صديق وما يثري النفس    . البلدان
أقلب بعض الكتب فما راعين إال ديوان شوقي تنشق صفحاته عن صورة حفظتها فيه وكـدت                داً  شار

" تذكار الوفـاء  " أنساها هي صورة خطيبيت بوجهها الصبيح اجلميل وقد سطر على ظهرها خبط مجيل              
 واحلق لقد اضطربت      راًَ أال فليغفر اهللا ما تقدم من ذنيب وما تأخر أيتها احلبيبة             فأنه سوط عذاب أهلبين نا    

فؤادي وألقيت على الصورة نظرة ذعر سريعة مث أخفيتها عن عيين أو أخفيت عيين عنها ألنه وقـع يف                   
  ".نفسي أهنا تعلم خببيئيت وأهنا تصوب حنوي نظرة ال تعيش أمامها اخليانة 

  : أخرى يقولوكتب إليه يف رسالة
 أين كنت كذلك ملا هالين الغدر وال كربت على نفسي           ولست فىت عصريا كما كنت أعتقد ول      "

مـوزع  باً   جتدين معذ  ااخليانة ولسهل على اصطناع الوداد للفتيات اصطناع حتيات الصباح واملساء هلذ          
 ألقى من حب عائـدة      القلب فال أنا بالراضي على نفسي ألين نكثت ميثاق خطيبيت وال أنا بالسعيد مبا             

  .اليت رماين تفانيها يف هاوية من الندم
 عليك أن امللل عرف طريقه إىل نفسي وأنب بت منه يف سقام؛ وقد كان ذلك مقدوراً                 يوال خيف 

لعله ذكرى خطيبيت أو لعله أين أقبلت على مائدة إقبال مفهـوم جـائع              .. ولكن ما الذي عجل به ؟       
 من ورائه شخصية ذات هبـاء       يا كان ذلك ألن مجاهلا طالء ال خيف        رمب وفامتصصت حالوهتا يف رشفة أ    

  ".وجالل 
  :مث كتب

أمسى اللقاء غري ذي متعة ألين من ناحية بت أغاين من السأم وإرهاق الضمري،  ومـن ناحيـة                   "
أخرى فالفتاة تصر على خماطبيت يف شأن الزواج وال تكاد تصرب عن هذا املوضوع فرمت يب يف احلـرج                   



 موعد اللقاء وحنن مل نفرغ من اجلدل العقيم والتضييق الـسقيم واالعتـذار والتـهرب                يينتهواحلرية و 
  ".املفضوحني 

  :وأخرياً كتب إليه يقول
ألول مرة أخلف امليعاد وأين ألعذر نفسي وأغبطها وأرجو أن تفهم الفتاة أن هذا مين اعـالن                 "

عاً ينبغي أن يتقرر فيه املصري فإما إىل ميني وإما  بالقطيعة ومل يكن من هذا بد بعد أن بلغنا يف عالقتنا موض           
إىل مشال وما كان ينبغي يل أن أختار من جديد وما أحببت ذلك قط فأن خطيبيت تنتظر أوبيت بفـارغ                    
الصرب وهي أكرم على نفسي من هذه الفتاة التافهة الثرثارة اليت مل مييزها اهللا إال مبظاهر اجلمال املبتذل ال       

ومهما يكن من األمر فلن ينقضي أسبوع حىت تكون اآلنسة عائـدة يف             . أثره يف اهلواء  يلبث أن يتبخر    
  "طريقها إىل حيث ألقت 

   بإمعان شديد– رسائل صديقه وقاتله –قرأ مجيع هذه الرسائل 
عاطفة حزن عميق وشعور حـاد باخليبـة        : وكانت تتسلط على نفسه يف ذلك الوقت عاطفتان       

ه ال يذوق لذة يف اليقظة وال راحة يف السهاد وعاطفة تشف وانتقام أن تنتهي               والغرية واهنيار األمل جعلت   
  ...هبا اخليانة إىل مثل ما انتهت به احلال من خيبة أمل واهنيار صرح سعادة

ومل يفرط يف واحدة من هذه الرسائل اليت سجلت تاريخ أكرب هزة عنيفة امتحن هبا شبابه فجمعها                 
  ...يل ووضعها يف مكان أمني وأنتظريف رزمة وحفظها يف حق عاجي مج

جاءته رسالة مقتضبة من عائدة نفسها تعلنه بقدومها وترجو أن يذهب للقاؤهـا يف موعـدمها                
  ...املعهود عند العصر

وفكر يف أمره طويالً تفكري من تسيطر عليه عاطفة مسمومة ونفس جرحية حىت أنتهي من أمره إىل                 
عهودة ومل ينتظر هذه املرة ألنه وجدها يف انتظاره واستقبلته بيـدين            تدبريفذهب إىل املوعد يف الساعة امل     

من اجلهـد   ياً  مفتوحتني وابتسامة مشرقة فضمها بني ذارعيه ولثم شفتيها وهو يبتسم ابتسامة كلفته غال            
  .وضبط النفس

  :وجلسا إىل نفسيهما كما كانت يفعالن يف األيام اخلوايل السعيدة ومسعها تقول بفرح فائض
  "رياًوأخ"

مـا  !بـاً  يـا عج : مث نظر إليها بعينني مبتهجتني ختفيان دهشة وقال لنفسه  " وأخرياً  : "فردد قوهلا 
  ! بكن سأقدركن أيتها النساء على إخفاء مشاعركن وتكلف ما لي



  :وانطلقت هي تقول
  ".أتستطيع أن أخربك كم ثانية غبتها عين طوايل هذه املدة الثقيلة ال أرجعها اهللا "
  .دو يل أن استغراقك يف حساب الزمن شغلك يف الكتابة إىلالذي يب"
كنت أتسلل إىل مكـان     ! .. آه لو تعلم كم كانت تكلفين الرسالة أكتبها إليك          ... أتسخر مين "

فيجدون يف أثري ويبددون عـزليت ويفزعـون        ... قصي بالبيت كي أخفي نفسي عن أعني أبناء عمي        
  ".نتهيت منها اخترت كيف أسلمها إىل صندوق الربيدأخيليت املنسجمة وعواطفي احلارة فإذا ا

  ..."أمل يكن اخلروج هيناً عليك"
  ".مع عمىأحياناً "
  ..."مل مل خترجي يف الصباح وعمك يف عمله واجلو خال ؟ "
  ..."والشبان هناك جائعون أراذل عدميو الشرف... لو فعلت لكان أمراً مثرياً"

  ...!"ميا سال “
  ..."ينعم يا عزيز"
  : فيها النظروهم ينعمز كتفيه وقال فه
 على احلب قلبه ولكن ماذا صـنعوا        رفمن يطالع هذا الوجه اجلميل وال يقه      ... أرى عذرهم بينا  "

  "معك حىت استحقوا عندك هذا احلكم القسي ؟
  :فصمتت حلظة مث قالت

فاعتقادي .. فلندع هذا اآلن  ... ولكنها ليست بذي بال   ...  عنها الشبان  اليىنأهنا صغائر مألوفة    "
  ..."أنه لدينا ما يلذ لنا حديثه أكثر من هذا

ألن أمي مريـضة    ... ولكن وا أسفاه قد قدر على أن أحرم هذه اللذة الليلة          ... طبعاً... طبعاً “
  .وينبغي أن أكون إىل جانبها سريعاً فلنؤجل هذا احلديث املمتع إىل املرة القادمة

  :فنظرت إليه قلقة وسألت
أمـضطر أنـت إىل     ... تقول أن أمك مريضة ؟ ال باس عليهـا          ! هدي بك   مالك ؟ لست كع   "

  "الذهاب إهلا حاالً ؟



أنه حيس برغبة شديدة تدفعه إىل االنفجار لينفس عن صدره بعض غليانه املكتوم وحقده املدفون               
العدالة  لو جيبه هذا الرياء مبا ميزق قناعه ويهتك ستره ويفضح شناعته لو فعل ما جىن على الرمحة و                  دويو

  .فمن حقه أن يصب جام غضبه ويثأر آلالم قلبه وميحق اخليانة واملكر السيئ
 العقـل   يبذ فيه  عنه وكان بطبعه هادئا رزينا كتوماً        ولكنه كان قد أنتهي من أمره إىل مرفأ ال يرمي         

اهلوى وتتغلب لديه احلكمة على الثورة فغالب دواعي الغضب يف نفسه حىت اسـكنها وقـال هبـدوء                  
  :بغري

أين تعب مهموم مكدود الذهن ولوال شدة توقي لرؤيتكما هان علّى أن أغادر أمي وهي طرحية                "
هـذا  : واآلن امسحي يل أن أقدم إليك هدية مجيلة       ... فلنفرغ من هذا اللقاء ولو على مضض      ... الفراش

 السعيدة يف   ورجائي أال متّسيه إال حني خلوتك إىل نفسك يف غرفتك لتحظى باملفاجأة           ... احلق العاجي 
  .و إىل اللقاء القريب أيتها احلبيبة.. غيبة عن أعني الرقباء

  
 


